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Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. W ramach 
procedury pisemnej wszczętej przez koordynatorów w dniu 23 marca 2020 r. komisja podjęła 
decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie pisma.

W toku tej procedury Komisja Rozwoju Regionalnego postanowiła zwrócić się do Komisji 
Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek.

Z poważaniem 

Younous Omarjee
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WSKAZÓWKI

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 174 TFUE spójność gospodarczą, społeczną i 
terytorialną uznaje się za kluczowe elementy harmonijnego rozwoju Unii, a WRF jako 
takie powinny w pełni wspierać realizację tego celu UE;

1. podkreśla, że budżet UE na 2021 r. będzie pierwszym budżetem UE w ramach WRF na 
lata 2021–2027 oraz powinien zawierać jasne przesłanie i jasno przedstawiać 
stanowisko Parlamentu na następne siedem lat, odzwierciedlać priorytety polityczne 
Unii oraz gwarantować realizację programów UE wspierających i wzmacniających 
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; przypomina, że owe programy i 
strategie polityczne znacząco przyczyniają się do zrównoważonych rozwiązań na rzecz 
wzrostu gospodarczego, inwestycji i konkurencyjności, a także pewnych i bezpiecznych 
warunków pracy i życia obywateli, w tym równych szans i niedyskryminacji, oraz 
wspierają takie rozwiązania;

2. uważa, że inwestycje dokonywane w ramach polityki spójności i rozwoju regionalnego 
wykazują bardzo wysoką wartość dodaną pod względem udziału finansowania w całej 
Unii Europejskiej; przyczyniają się one także do realizacji priorytetów i celów UE, 
takich jak zielony ład, innowacje i gospodarka cyfrowa; podkreśla, że zrównoważony 
rozwój, wzrost gospodarczy i ciągłe dążenie do ogólnej i integracyjnej spójności 
poprzez zmniejszanie różnic i skali nierówności w państwach członkowskich i 
regionach Europy to powszechne i podstawowe cele istnienia Unii Europejskiej;

3. ponownie podkreśla, że konieczne są wystarczające środki, aby osiągnąć te cele, a także 
aby doprowadzić do ambitnej, sprawiedliwej, sprawnej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu transformacji, a także zagwarantować w Europie neutralność klimatyczną; 
przypomina w tym kontekście o wkładzie polityki spójności w działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji, co wspiera transfer zaawansowanych technologii;  
zauważa, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji musi otrzymać 
odpowiednie środki finansowe, aby nikt nie został pominięty oraz aby można go było 
skutecznie wdrożyć w państwach członkowskich z myślą o ochronie obywateli na 
obszarach wydobycia węgla i zanieczyszczonych obszarach przemysłowych, ale także 
na obszarach wyspiarskich i oddalonych, które są najbardziej narażone na transformację 
klimatyczną; podkreśla w związku z tym konieczność zabezpieczenia już teraz środków 
finansowych na rok 2021, aby zagwarantować, że nie osłabi się tradycyjnych i 
podstawowych strategii politycznych, takich jak polityka spójności i wspólna polityka 
rolna; ponadto ponownie domaga się opracowania planu awaryjnego w celu 
zapewnienia ciągłości finansowania w przypadku, gdyby obecne WRF musiały zostać 
przedłużone na okres po 2020 r., a także domaga się, by Komisja bezzwłocznie 
przedstawiła taki plan w celu uniknięcia opóźnień w rozpoczęciu nowych programów 
oraz zapewnienia sprawnego i ciągłego wsparcia dla beneficjentów;

4. zwraca uwagę na prognozy, z których wynika, że gospodarcze konsekwencje światowej 
epidemii Covid-19 w 2020 r. prawdopodobnie doprowadzą do nowych okresów recesji 
w więcej niż jednym państwie członkowskim, wobec czego w budżecie UE na 2021 r. 
należy przeznaczyć na ten cel nadzwyczajne środki finansowe.


